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Przekształcenie spółki

Na przekształcenie spółki decydują się wspólnicy, którzy stwierdzają, iż z pewnych względów
działalność dotychczasowa jest nieoptymalna. Decydują się oni na przekształcenie.
Przekształcenie to nic innego jak zmiana formy prawnej działalności. Jest to nadal ten sam
podmiot, przy zachowaniu istnienia oraz dotychczasowej tożsamości. W spółce przekształconej
mamy do czynienia z kontynuacją praw i obowiązków umów zawartych przez
przedsiębiorstwo, obowiązuje odpowiedzialność solidarna wspólników spółki przekształconej
ze spółką przekształcaną za jej zobowiązania powstałe przed jej zmianą.
Firma przekształconej spółki jest zmieniona, jednak przez rok od zupełnej zmiany nazwy (nie
tylko dodanie np. spółka z o.o.) spółka przekształcona powinna podawać w nawiasie dawną
nazwę z dodaniem wyrazu „dawniej”.
Zasady przekształcenia spółek uregulowane są przez Kodeks spółek handlowych w Dziale III,
zaczynającym się od art. 551.
1. Każda spółka może być przekształcona w inną spółkę handlową. Natomiast spółka
cywilna może być przekształcona w spółkę handlową, ale inną niż spółka jawna.
2. Spółka, która jest w likwidacji, w trakcie podziału majątku lub upadłości nie może być
przekształcona.
3. Jednoosobowa działalność gospodarcza może być przekształcona w jednoosobową
spółkę kapitałową.
Aby przekształcić spółkę należy złożyć stosowny wniosek do KRS-u. Z dniem wpisu spółki
przekształconej do rejestru, spółka staje się spółką przekształconą.

Należy pamiętać o warunkach przekształcania spółek jakimi są:
1. Sporządzenie planu przekształcenia spółki, w tym niezbędne załączniki.
2. Powzięcia stosownej uchwały wspólników o przekształceniu spółki.
3. Powołania członków organów spółki, która jest przekształcona albo określenia
wspólników prowadzących sprawy tej spółki i reprezentujących ją.
4. Dokonania wpisu spółki przekształconej do rejestru KRS oraz wykreślenia spółki
przekształconej.

Plan przekształcenia spółki

Najważniejszą czynnością jaką muszą dokonać wspólnicy jest sporządzenie planu
przekształcenia spółki. Powinien być on sporządzony w formie aktu notarialnego, pisemnie.
Jako obligatoryjne wskazuje się ustalenie wartości bilansowej majątku przekształcanego
przedsiębiorstwa na określony dzień w miesiącu, w którym sporządzony został plan
przekształcenia przedsiębiorcy.
Wartość bilansowa ustalana jest na podstawie dokumentu sporządzonego przez biegłego
rewidenta lub księgową i jest to nic innego jak wycena składników majątku przedsiębiorcy
przekształcanego.
Następnym etapem jest ustalenie i wskazanie w planie kapitału zakładowego spółki
przekształcanej oraz udziałów.
Każdy plan przekształcenia spółki musi zawierać załączniki tj.:
1. Projekt oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy przekształcanego,
2. Projekt aktu notarialnego założycielskiego spółki przekształcanej,
3. Wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) przedsiębiorcy przekształcanego,
4. Sprawozdanie finansowe sporządzonego na dzień przekształcenia spółki.

UWAGA!
Od 1 marca 2020 roku na mocy ustawy zmieniającej zniesiony został obowiązek poddania
planu przekształcenia badaniu przez biegłego rewidenta! Wyjątkiem jest przekształcenie
przedsiębiorstwa w spółkę akcyjną oraz przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w
jednoosobową spółkę kapitałową.
Kolejną zmianą, która funkcjonuje od 2020 roku jest mechanizm odkupu udziałów lub akcji w
spółce przekształcanej, która wprowadza nową metodę wykreślenia wspólnika ze spółki.
Można dokonać takiej czynności w sytuacji, kiedy wspólnik głosował przeciwko uchwale o
przekształceniu spółki kapitałowej w spółkę osobową i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.
W ciągu tygodnia od dnia podjęcia uchwały o przekształceniu, może on złożyć spółce
przekształcanej pisemnego żądania odkupu, a cena odkupu powinna odpowiadać wartości
udziałów lub akcji w spółce przekształcanej.

Zawieszenie spółki handlowej

Wspólnicy spółek prawa handlowego mają możliwość zawieszenia spółki, jeżeli nie zatrudnia
ona pracowników. Aby dokonać zawieszenia nie trzeba wskazywać przyczyny, chyba że
umowa spółki określa warunki zawieszenia.
Okres: od 30 dni do 24 miesięcy. Wskazuje się go w dnia, miesiącach lub miesiącach i dniach.
Zawieszenie spółki prawa handlowego może być zawieszone z powodu opieki nad dzieckiem i
okres jej zawieszenia może wynosić od 6 miesięcy do 3 lat. Złożenie takiego wniosku nie wiąże
się z opłatami.
Zawieszenia dokonuje się w rejestrze KRS, na formularzu KRS-Z62. Złożyć go należy we
właściwym miejscowo sądzie gospodarczym. Obligatoryjnym załącznikiem do wniosku jest
uchwała wspólników spółki osobowej lub zarządu spółki kapitałowej dotyczącą zawieszenia.
Drugim wymaganym załącznikiem jest oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników.

Poza złożeniem wniosku do KRS-u, należy pamiętać o tym, że wnioski złożyć należy również
do urzędu statystycznego, skarbowego oraz ZUS. Wspólnicy spółek handlowych
wyrejestrowują się z ZUS jako płatnicy składek za pomocą formularza ZUS ZWPA. ZUS
ZWUA natomiast jest formularzem wymaganym do złożenia w celu wyrejestrowania z
ubezpieczeń. Nie zwalnia to natomiast z obowiązku opłacania ubezpieczenia. W okresie
zawieszenia przedsiębiorca wyłączony jest z obowiązku ubezpieczeń społecznych i nie podlega
on ubezpieczeniu zdrowotnemu.
Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na zawieszenie swoich spółek nie muszą opłacać
składek na Fundusz Pracy. Opłaca się je za okres obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnych i
rentowych.
Zawieszone przedsiębiorstwo nie może osiągać przychodów z działalności jaką świadczy w
okresie jego zawieszenia. Czynności jakie może podejmować wspólnik spółki prawa
handlowego lub przedsiębiorca to m.in.:

•

Zabezpieczanie przychodów spółki poprzez podejmowanie niezbędnych czynności,

•

Prawo do przyjmowania należności,

•

Obowiązek do regulowania zobowiązań powstałych przed datą zawieszenia spółki,

•

Może zbywać wyposażenie przedsiębiorstwa i jego środki trwałe,

•

Ma prawo lub obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, podatkowych i
administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed
zawieszeniem przedsiębiorstwa,

•

Może osiągać przychody finansowe z działalności prowadzonej przed zawieszeniem
wykonywania działalności gospodarczej,

•

Spółka może być kontrolowana w okresie zawieszenia na zasadach przewidzianych dla
przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą,

•

Ma obowiązek składać roczne sprawozdanie finansowe.

Obowiązek zwoływania zgromadzenia wspólników może być zniesiony. Nie mniej jednak na
następnym zwyczajnym zgromadzeniu wspólników mają oni obowiązek podjąć uchwały
również dotyczące roku obrotowego, w którym działalność była zawieszona.
Aby wznowić działalność swojej spółki lub przedsiębiorstwa należy złożyć wniosek do KRSu o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej. Wznowienie
działalności następuje wyłącznie na wniosek, nie z urzędu. Jeżeli przedsiębiorcy nie złożą
stosownego wniosku, sąd wszczyna postępowanie, w którym wezwie podmioty zobowiązane
do złożenia takiej informacji w terminie 7 dni. W przypadku niezastosowania się do takiego
wezwania, nakładana jest na wspólników grzywna, którą sąd może nałożyć wielokrotnie. W
przypadku uchylania się od odpowiedzialności, Sąd może wykreślić przedsiębiorstwo z rejestru
z urzędu.

Upadłość spółki

Są sytuacje, które powodują problemy w wypłacalności przedsiębiorstwa. Jeżeli sytuacja
finansowa naszej spółki zaczyna być coraz cięższa, warto zastanowić się nad zaprzestaniem jej
prowadzenia i przerwaniu popadania w coraz większe długi. Przepisy dotyczące upadłości
działalności gospodarczych zostały uregulowane w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze.
Aby rozpocząć proces upadłości, należy złożyć do sądu stosowny wniosek. Warto wspomnieć,
iż sąd może ale nie musi przychylić się do wniosku przedsiębiorcy. Oddalenie wniosku
charakterystyczne jest dla spółek, których majątek jest mniejszy niż koszty prowadzenia
postępowania lub wystarczy tylko na pokrycie tych kosztów.
Przesłanką do ogłoszenia upadłości jest jej niewypłacalność, czyli utrata zdolności regulowania
swoich zobowiązań finansowych. O niewypłacalności mowa jest wtedy, kiedy przez ostatnie 3
miesiące spółka nie mogła zaspokoić podstawowych zobowiązań. Ogłoszenie upadłości
możliwe jest jeżeli spółka ma szansę spłacić swoich kontrahentów.
Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o upadłość spółki jest sąd właściwy dla siedziby
działalności gospodarczej. Sąd każdorazowo bada sytuację spółki. We wniosku powinny
znajdować się takie informacje jak:
•

Dane spółki tj. nazwa, numer KRS, adres,

•

Wymienieni reprezentanci spółki lub likwidatorzy jeżeli zostali ustanowieni,

•

Uzasadnienie składanego wniosku ze wskazanie przesłanek.

Do wniosku należy dołączyć aktualny wykaz majątku, bilans oraz spis wierzycieli i wydanych
przeciwko spółce tytułów np. egzekucyjnych. Jest to uregulowane w art. 23 ustawy Prawo
upadłościowe i naprawcze. Wniosek może złożyć również kurator rejestrowy powołany na
podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym. Ponadto wierzyciele posiadają prawo
do złożenia wniosku o upadłość spółki, która jest jego dłużnikiem.
Upadłość spółki związana jest z odpowiedzialnością członków zarządu. Mogą oni zostać
pociągnięci do odpowiedzialności za długi i bankructwo, o ile stwierdzone zostanie, że
przyczynili się do zwiększenia zobowiązań spółki.

Koszt ogłoszenia upadłości spółki to 5 821,80 zł i składają się na niego wszelkie opłaty sądowoadministracyjne tj. np. zaliczka na rzecz prowadzenia postępowania o ogłoszeniu upadłości
spółki.
Po ogłoszeniu upadłości spółki przez Sąd, włącza się do niej syndyk. Zajmuje się on likwidacją
majątku spółki w upadłości oraz jego spieniężeniem i rozlicza się z wierzycielami. Dostęp do
majątku i dokumentów spółki pozyskuje od zarządu, który zobowiązany jest do ich
przekazania.

